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1. Nyt fra rektor

Tusind tak til alle elever, lærere og øvrigt personale, som var med til at gøre vores informationsmøde for
kommende elever og deres forældre d. 10. januar til en virkelig god oplevelse for alle! Vi skal helt sikkert
holde fast i vores nye koncept med elevværter til alle vores gæster, som fik en særdeles positiv modtagelse.

3g Mu satte en svingende musikalsk stemningsmættet ramme. Simon 3.c og Freja 1.f gjorde det rigtig godt
som elevværter ved den fælles start i kantinen, og mediefagselevernes film om livet på gymnasiet gik rent
ind hos publikum.

Sophie

2. Tillykke til Jesper!
Stort tillykke til Jesper og Martha med deres
dejlige lille søn, som kom til verden i søndags
d. 8. januar!

3. Personalenyt – ny studiesekretær
I ansættelsesudvalget var vi ikke i tvivl om, at Charlotte Kern Jensen var den vi
søgte efter i stillingen som studiesekretær. Charlotte er 30 år, administrationsbachelor med erfaring fra Mødrehjælpen og senest University College Lillebælt
(UCL). Hun har søgt, og vi mener i al beskedenhed fået tilbudt, sit drømmejob,
som hun selv har beskrevet som: ”… et job med tæt kontakt til elever, undervisere
og andre kolleger, jeg skal servicere. En hverdag med mange typer udfordringer og
opgaver og gerne lidt uforudsigelig”.
Vi glæder os til Charlotte starter ”officielt” hos os onsdag d. 1. marts, for hun har til den tid allerede været
”uofficielt” ansat ved at tage på sit første Lectiokursus for nye administrative medarbejdere d. 26. januar.
Sophie, Anja og Jimmy

4. Mindset

Mandag d. 9. januar havde vi igen besøg af Allan og Peter som inspiration til arbejdet med Mindset. Dagen
startede med et fælles oplæg for alle elever og lærere, og derefter arbejdede eleverne med pointerne fra
oplægget i de enkelte klasser - denne gang med fokus på at opsætte mål, herunder proces og resultatmål.
Vi har i ledelsen og PFK drøftet, hvordan vi skal kvalificere det videre arbejde med elevernes
indstilling/Mindset med henblik på at gøre undervisningsrummet til et træningsrum. Disse overvejelser
kommer til at fortsætte i arbejdsgruppen omkring indholdet i den nye 130 timers pulje. Ved næste
personalemøde vil vi også gerne have jeres input til, hvordan vi kvalificerer det videre arbejde.
Jesper, Pia og Sophie

5. Plan for faggruppemøder i foråret
Forårets faggruppemøder er ved at blive lagt ind i lectio. Jesper deltager i det faggruppemøde, der bliver
placeret i februar/marts for at demonstrere, hvordan faggrupperne kan anvende ministeriets data om
elevernes resultater fordelt på fag, køn, socioøkonomisk baggrund mv. Vi samler op på faggruppemøderne
ved GRUS-samtaler, som afvikles i april-maj - herunder hvordan faggruppen har arbejdet med læringsmål,
fælles forløbsplanlægning og anden kollegial sparring i tilknytning til undervisningen.
Sophie, Jimmy og Jesper

